
"Laatste info mbt IJsbaan:       
wielerclubdelutte.nl/delutte.com"

"De kwaliteit van de oliebollen 
was fantastisch!"

Agenda
30 Jan  Kaarttoernooi S.V. De Lutte
02 Feb  Carnavalsmis
06 Feb  Aanb. carnavalswagens
08 Feb  Schoolcarnaval 
09 Feb  Carnavalsavond 
11 Feb  Rosenmontag
12 Feb  Slotbal carnaval 2013
13 Feb  Kaarttoernooi S.V. De Lutte
14 Feb  DDM Lezing

Hoogheid #Bosdûvelkes krijgt 
Lutter Leppel als grootste 
sukkel van #DeLutte om zijn 
halfgare frikadel in de bilnaad 
@RayMorsink 2013

IrmaNadorp
@IrmaNadorp  19-01-13 22:39

Twitter

"Stephan Scheper onderscheiden 
met de Orde van Verdienste 2013"

  "Lourdusavond van zij-actief, 
    met met foto’s en dia’s "

"16 maart, jaarlijkse potgrondac-
tie Sint Plechelmusharmonie "

"Anne Grashof en Jaap Gruben 
namen de prijs in ontvangst."

"Al in 1006 kreeg de bisschop 
tolgelden van de Kribbenbrug"

Uitgave 2 - van  26 Januari t/m 15 Februari 2013

Dorpsblad van De Lutte
't Luutke
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Jaarkalender 2013

30 Jan Kaarttoernooi S.V. De Lutte
02 Feb  Carnavalsmis Tuffelkeerlkes en Bosdûvelkes
06 Feb  Aanbieden carnavalswagens Bosdûvelkes
08 Feb  Schoolcarnaval Plechelmusschool & Jongerenbal Bosdûvelkes 
09 Feb  Carnavalsavond Bosdûvelkes in feesttent centrum
11 Feb  Rosenmontag De Lutte met carnavalsoptocht
12 Feb  Slotbal carnaval 2013 in De Vereeniging
13 Feb Kaarttoernooi S.V. De Lutte
14 Feb  DDM Lezing Natuurbeleving in Twente Locatie Dorpshoes
19 Feb KBO; kaartmiddag KBO met Beuningen
15 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
16 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten
16 Mrt Potgrondactie Plechelmusharmonie
17 Mrt Voorstelling Ons Genoegen - Oma Kan het niet laten (middag voorstelling)
20 Mrt DDM Dialectavond Locatie Dorpshoes
04 Apr DDM Lezing Auschwitz Locatie Dorpshoes
07 Apr Dialectviering Zijactief om 15.30 uur
13 Apr Volleybalvereniging Lutheria; receptie - 40 jarig jubileum
20 Apr Volleybalvereniging Lutheria; Bedrijven-volleybaltoernooi 
26 Mei  Eerste Heilige Communie
07 Jul St. Plechelmusfeest  m.m.v. Plechelmusharmonie in/rond de kerk

============================================================================
Dr. Brandenburg 0541-551355
De praktijk is wegens vakantie gesloten van 23-02-2013 t/m 04-03-2013.
Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen           0541-523005
Avond- Nacht- en Weekenddiensten van de huisartsen  088-5551122
Prikpost SHO De Lutte "Dorpshoes Erve Boerrigter", Plechelmusstraat 14,
Donderdag van 08.15 t/m 09.15 uur.
Uitleen hulpmiddelen en thuiszorg en kraamzorg informatie Zorggroep 
St. Maarten: Maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.         0541-552638
Dagopvang: Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur in
Appartementencomplex De Elfterborgh, Past. Geerdinkstraat 6.   0541-552638
De Zonnebloem, De Lutte: contactpersoon Mevr. M.ter Beek-Schuring   0541-551691  
============================================================================
Redactie- adres ’t Luutke: Plechelmusstraat 14, De Lutte.   0541-552009
Het volgende ’t Luutke, uitgave 3 loopt van 16 februari t/m 8 maart kopie 
inleveren voor Woensdag 6 februari voor 20.00 uur via e-mail.
E-mailadres: luutke@dorpshoes.nl
E-mailadres Kerk: luutke@lumenchristi.nl ( alleen voor parochiële berichten)
============================================================================
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16 maart 2013: Potgrondactie Sint Plechelmusharmonie
Op zaterdag 16 maart zal de jaarlijkse 
potgrondactie plaatsvinden van de Sint 
Plechelmusharmonie voor de dorpskern 
en het buitengebied van De Lutte, de 
dorpskern van Beuningen en het Lutter-
molenveld. Op deze dag zullen de leden 
van de harmonie uw potgrondbestelling 
vanaf 10:00 persoonlijk bij u thuis afleve-
ren. 
U kunt vanaf heden uw bestelling doorge-
ven via de website van de Plechelmushar-
monie,  www. plechelmusharmonie.nl. 
Mocht u niet over internet beschikken dan kunt u de bestelling doorgeven middels het 
bestelformulier welke u begin maart zult ontvangen. Mocht u om wat voor reden dan 
ook vergeten zijn om uw bestelling vooraf door te geven dan bestaat er op 16 maart 
2012 altijd nog de mogelijkheid om potgrond te kopen. Op deze dag zal er ook huis aan 
huis verkocht worden door de leden van de harmonie.
De kwalitatief zeer goede potgrond zal bij u afgeleverd worden in zakken van 45 liter, 
voor de prijs van € 3,- per zak.  De betaling van de potgrond zal contant geschieden bij 
aflevering. Wij hopen als leden van de harmonie in ieder geval op uw steun zodat we 
achteraf kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie.

Burgemeester Sijbom ontvangt Dûvelke
Hij had er al een paar keer op aange-
drongen om de nieuwste uitgave van 
’t Dûvelke, carnavalsmagazine van de 
carnavalsvereniging De Bosdûvelkes, te 
mogen ontvangen. Op de laatste dag 
van het jaar deed zich de gelegenheid 
voor.

Gezamenlijk met Graaf Raymond en 
zijn adjudant Arjan was de burgemees-
ter uitgenodigd om te assisteren bij 

de oliebollenverkoop in De Lutte (zie elders in dit blad).  Het Dûvelke is dit jaar voor het 
eerst in full colour verschenen, wat het mooie blad extra gewild maakt. De vele adver-
teerders, ondernemers uit De Lutte en omgeving, hebben voor dezelfde prijs als in 2011 
de kleuroptie aangeboden gekregen.  Dit kon alom worden gewaardeerd.
Onder het toeziend oog van de rots in de branding in De Lutte, De Hellehond, nam bur-
gemeester Sijbom het Dûvelke van Graaf Raymond in ontvangst, nadat beiden, Graaf en 
Adjudant, het exemplaar hadden gesigneerd.   
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Zij-actief: Ledenavond.
Op 26 februari is er een Lourdesavond. Er komt iemand ver-
tellen over de tochten naar Lourdes, aangevuld met foto’s 
en dia’s. Het belooft weer een interessante en informatieve 
avond te worden.
Op 13 maart is er een extra avond voor de leden. Samen 
met Maureen Wigger, die in de plaats komt van Marcha, 
gaan we een paasstukje maken. Voor deze avond opgave 
noodzakelijk bij Marga Uit Te Broek.

De Lutte houdt Kerkenbos instant met oliebollenverkoop
Jarenlang verkochten leden van het 
jongerenkoor De Lutte oliebollen bij de 
kerk op de laatste dag van het jaar in 
De Lutte. Sinds 2010 heeft de stichting 
Kerkebos De Lutte deze activiteit over-
genomen. En niet zonder succes. 
Ver voor het aangekondigd verkoop-
tijdstip, 09.30 uur, stonden mensen 
al voor de garage van de pastorie om 
oliebollen te kopen. Hierdoor ontstond 
voor de deegmakers, de bakkers en 
de verkopers een uitdaging om de 
populaire verkoop bij te benen. Er was van uitgegaan om rond 14.00 uur te stoppen met 
verkopen, maar dat werd veel later. 
Het bestuur van de stichting was bijzonder ingenomen met het succes en dankt alle 
inwoners, toeristen en kopers voor de ondersteuning. Wellicht dat de assistentie van 
burgemeester Michael Sijbom en Graaf Raymond met zijn adjudant Arjan van de carna-
valsvereniging De Bosdûvelkes ook hebben bijgedragen aan het verkoopsucces. 
De kwaliteit van de oliebollen was fantastisch, zo getuigde een klant die voor de tweede 
keer in de lange rij ging staan om oliebollen te kunnen bemachtigen. 
De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede van het onderhoud van het ker-
kenbos in De Lutte. Een prachtig stuk natuur zo dicht aan het dorp is uniek en dat wil 
de stichting voor velen zo houden. Bestuur en vrijwilligers van de stichting Kerkebos De 
Lutte wensen alle genieters van het bos een bijzonder gezond en natuurlijk 2013 toe.

Stephan Scheper ontvangt Orde van Verdienste
en overstaan van een talrijk publiek, bij de laatste gala-avond van carnavalsvereniging 
De Bosdûvelkes, is Stephan Scheper door het bestuur van dezelfde vereniging onder-
scheiden met de Orde van Verdienste 2013. Blijkens het applaus uit de zaal bleek dit een 
zeer terechte keus.
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Jaarlijks wordt een persoon, club of groep mensen voor hun vrijwilligers inzet in de ge-
meenschap van De Lutte onderscheiden door de carnavalsclub. Steevast is de uitreiking 
op de laatste galazitting, in de reeks van vier. Dit jaar viel dit eerbetoon Stephan Scheper 
ten deel. Hij is voorwaar geen onbekende in het voortdurend streven naar vernieuwin-
gen, instandhouding en het ‘vermaken’ van de Lutter gemeenschap. 
Zo heeft Stephan Scheper jaren deel uitgemaakt van de ouderraad van de plaatselijke 
Plechelmusschool en aan de basis gestaan van verschillende (sportieve) activiteiten, 
door deel uit te maken van het jeugdbestuur van SV De Lutte.
Maar daar naast was er ook steeds tijd om één van initiatiefnemers van de befaamde 
politieke cafés in de Vereeniging te zijn. En behoorde hij bij de grondleggers van Stichting 
Dorpsbelangen, die sinds kort weer springlevend is.
Muziek loopt als een rode draad door z’n leven. Zo stond hij in de jaren tachtig in het 
voorprogramma van De Dijk 
tijdens de Hellehondsdagen en 
twee jaar geleden wist hij met z’n 
band een uitverkochte zaal De 
Vereeniging plat te spelen. Ook 
was hij één van de organisatoren 
van Rock around the dog. Muziek 
in de cafés rondom de Hellehond. 
Voorloper van het huidige 4live. 
Begin jaren negentig trad hij toe 
tot Stichting De Hellehond die 
jaarlijks ons dorpsfeest organi-
seert. Al die jaren, en nog steeds, is hij verantwoordelijk voor de Hellekrant, heeft een 
belangrijke stem in de bands die op het podium verschijnen en regelde hij vele ludieke 
items voor de veiling.
Eind jaren negentig fuseert deze stichting met Stichting Gemeenschapswerk, tot dan 
o.a. verantwoordelijk voor de exploitatie van Dorpsboerderij Erve Boerrigter. Later werd 
hieraan nog de Stichting Volksfeesten toegevoegd, o.a. verantwoordelijk voor Koningin-
nedag en 4 & 5 mei. 
Hij maakte deel uit van de nieuwe stichting, die dankzij een onwaarschijnlijke inspanning 
eind jaren negentig, de exploitatie van zalencentrum De Vereeniging wist over te nemen 
en daardoor het gebouw/café De Vereeniging voor ons dorp te behouden. 
In 2011 werd onder zijn voorzitterschap de dorpsboerderij na een grondige renovatie en 
uitbreiding heropend. 
Voor de leefbaarheid in de dorpskern vond hij het belangrijk de school op de huidige 
plek te handhaven. Iets waar hij z’n nek voor heeft uitgestoken. 
Zijn pijlen zijn nu gericht op ons Dorpsblad ‘t Luutke. Na een weifelende start lijkt zijn 
ijver en doorzettingsvermogen te leiden tot een professioneel dorpsblad voor De Lutte.  
In het dagelijkse leven werkt Stephan Scheper als journalist bij de Twentsche Courant 
Tubantia in Enschede.
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Vorige keer werd onder deze rubriek iets verteld over het ontstaan van de marke De 
Lutte en het opgaan hiervan in de gemeente Losser . Was de marke De Lutte één van 
de grootste en belangrijkste marken in Twente ook de internationale verbindingswegen 
liepen in het verleden over het grondgebied van De Lutte en daarover nu meer.

“Er lopen vele wegen naar Rome” is een bekend gezegd maar we kunnen ook zeggen : 
Er lopen vele wegen via De Lutte.    Toen de Romeinen in het begin van onze jaartelling 
vanuit Rome ook Frankrijk en andere delen van Europa veroverden werden “heerbanen” 
aangelegd om hun legioenen snel te kunnen verplaatsen maar het was ook belangrijk 
voor de handel. Een vooruitziende blik ? Ook Napoleon liet daarom veel snelle en “rech-
te” wegen aanleggen  en de rechte wegen van Oldenzaal naar Hengelo en Denekamp 
zijn hiervan mooie voorbeelden. Omdat het gebied ten noorden van Twente door de 
uitgestrekte moerassen en veengebieden in Drente en Oost-Groningen moeilijk begaan-
baar waren liepen de eerste handelswegen van het westen (Holland) naar het oosten 
(Duitsland en achterland) via Twente en … langs De Lutte, waar echter de Dinkel met z'n 
overstromingen wel eens een hindernis waren.

Door een brug aan te leg-
gen en hier tol te heffen 
kreeg de beheerder de 
nodige inkomsten voor 
o.a. het onderhoud en het 
is bekend dat de bisschop 
van Utrecht al in 1006 de 
tolgelden kreeg van de 
toen al aanwezige Krib-
benbrug.
Tot 1740 liep de internati-
onale verbindingsweg van 
Deventer langs Oldenzaal 
en via de Tankenberg en 

de Paasberg ten noorden van De Lutte naar Duitsland via de Kribbenbrug (toen : Kripten-
brug).
De huidige Tankenbergweg/ Alleeweg werd toen ook Dodenweg genoemd omdat de 
overledenen via deze weg naar de begraafplaats bij de Plechelmus in Oldenzaal werden 
gebracht. Ook de Bentheimer zandsteen ging via deze weg naar het westen en uiteraard 
de postkoetsen en Erve Harbert was toen een herberg aan deze route.  Na verloop van 
tijd werd deze route steeds slechter en werd de huidige Postweg dé belangrijkste verbin-
dingsweg tussen oost en west. Via de Poppenbrug ging het de Dinkel over naar Duitsland 
en ook de Engelse koning George I die tevens koning van Hannover was maakte met zijn 
gevolg gebruik van deze Postweg.  

KRONIEK  DE LUTTE
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Na in kasteel Twickel te veel 
gegeten te hebben werd deze rit 
hem echter  in 1727 noodlottig. 
In latere jaren werd de huidige 
Bentheimerstraat de belangrijk-
ste verbindingsweg tussen het 
westen en het oosten en kwa-
men aan zo'n weg ook de nodige 
logementen voor reizigers en 
andere gasten. Rond 1900  was 
deze Bentheimerstraat nog een 
onverharde weg maar dat veran-
derde toen het (handels)verkeer 
intensiever werd en ook het toerisme op gang kwam. 
Inmiddels was er ook wel een spoorlijn aangelegd langs De Lutte (daarover later meer) 
maar het werd steeds drukker op de weg en werd ook in Nederland – naar Duits model 
– begonnen met de aanleg van autosnelwegen.   Ook nu bleef dé belangrijkste oost-west 
-verbinding langs De Lutte lopen  maar het duurde nog tot 1992 tot de nieuwe A-1 fees-
telijk in gebruik kon worden genomen.
We kregen zelfs een “eigen” verbinding met deze autosnelweg : afrit 34 !  Iedereen tus-
sen Amsterdam en Moskou kan dus weten waar De Lutte ligt !

    - Tonnie Bekke -

Fietspad De Lutte nog steeds niet af 
Het afmaken van het fietspad aan 
de Bentheimerstraat in De Lutte 
heeft geen grote prioriteit voor de 
Provincie Overijssel.  Het fietspad 
eindigt nu abrupt net voor een 
boom. En hoewel er in oktober 
al een kapvergunning afgegeven 
is, staat de boom er nog steeds. 
De inwoners van De Lutte hoop-
ten dat het fietspad nog voor de 
winter klaar is, maar de lente lijkt 
nu aannemelijker.  
Ook wijkagent Bennie Peters uitte 

woensdag enige frustratie over de vertraging. Deze rare verkeerssituatie is regelmatig 
gespreksonderwerp bij het verkeersoverleg.
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Sport thuiswedstrijden handbal en volleybal

Handbal
Zaterdag 26 januari 2013
18.00 uur S.V. De Lutte D1 – Bornerbroek D1
19.00 uur S.V. De Lutte 2 – W.H.C. 3
20.15 uur Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 – ’t 
Fortuin/V.V.W.
Zondag 27 januari 2013
13.15 uur S.V. De Lutte C2 – W.H.C. C2
14.00 uur S.V. De Lutte A1 – Hacol’90 A1
Zie voor actuele informatie de website: www.svde-
lutte.nl of www.handbal.nl.

Volleybal
vrijdag 25 januari 
18:30 Lutheria MA 2 -  Ecare Apollo 8 MA 2
18:30 Lutheria MA 1 -  Saasveldia MA 2
20:15 Lutheria DS 2 -  ATC DS 1
zaterdag 26 januari 
09:00 Lutheria N2 2 -  Ti-Volley N2 2
09:00 Lutheria N3 1 -  Wevo 70 N3 1
09:30 Lutheria N3 1 -  Pollux N3 3
09:30 Lutheria N2 2 -  Rosstars N2 2
10:00 Reggefiber DeVoKo N5 3 -  Lutheria N5 2
10:00 Lutheria N5 3 -  Pollux N5 1
10:30 Lutheria N5 2 -  Pollux N5 1
10:30 Reggefiber DeVoKo N5 3 -  Lutheria N5 3
11:00 Lutheria N5 1 -  Wevo 70 N5 1
11:30 Volley '68 N5 2 -  Lutheria N5 1
vrijdag 1 februari
18:30 Lutheria DS 3 -  Tornado Geesteren DS 6
18:30 Lutheria MA 1 -  Vrivo MA 1
20:15 Lutheria DS 1 -  Reggefiber DeVoKo DS 2
zaterdag 2 februari 
13:00 Lutheria MB 2 -  Ecare Apollo 8 MB 4
13:00 Lutheria MC 1 -  Twente '05 MC 1
14:45 Lutheria MC 2 -  Twente '05 MC 2
14:45 Lutheria MB 1 -  Tante Sien Esch Stars MB 1
Zie voor actuele informatie de website: www.
lutheria.nl 

Het Lutterzand/S.V. De Lutte 1 Sportploeg 2012 Gemeente Losser
Maandag 14 januari jl. 
was de verkiezing van 
Sportploeg 2012 als laat-
ste in het programma 
ingepland. In een sterk 
deelnemersveld was 
het team genomineerd. 
Hoe later het werd, 
hoe zenuwachtiger de 
dames. Directeur Joep 
Kockmann van Rabobank 
Twente Oost reikte de 
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prijs uit. De motivatie: "Het hoge niveau waarop dit team de 
laatste jaren presteert, is doorslaggevend voor hun verkiezing als 
Sportploeg 2012". Een luid applaus viel het team ten deel toen de 
naam Het Lutterzand/S.V. De Lutte  genoemd werd. 
Aanvoerdster Anne Grashof en trainer/coach Jaap Gruben namen 
de prijs in ontvangst. De cheque van € 250,00 komt de S.V. De 
Lutte Handbal ten goede. 
Nadat foto's van alle winnaars gemaakt waren, werd het team be-
dolven onder felicitaties. Ook de aanwezige bestuursleden werden 
gefeliciteerd. En die waren erg trots! 
Het Handbalbestuur verraste de dames met een teamuitje bij 
Adventure King, één van onze sponsoren van Het Lutterzand. 
John Meijerink, snel ingeseind, kwam namens de sponsoren en 

had voor de dames, Jaap en het bestuur een drankje in petto. Na afloop werd er gezellig 
nagepraat in het cafe bij De Vereeniging.
We willen het team nogmaals feliciteren met deze geweldige prijs. We zijn trots op jullie. 
En geachte lezers, mocht u deze fantastisch spelende dames eens met eigen ogen willen 
aanschouwen, op de vorige pagina een overzicht van de eerstvolgende thuiswedstrijden. 
Kom eens kijken naar dat hoge niveau handbal, 2e Divisie, dat hier in ons kleine dorp, 
door Lutterse dames gespeeld wordt.

Handbalbestuur S.V. De Lutte

Elleke Visschedijk jeugdgravin en Remco Volker jeugdgraaf van De Lutte
Tijdens een fantastisch georga-
niseerd jeugdgala in de residen-
tie De Vereeniging in De Lutte 
werden afgelopen vrijdag Elleke 
Visschedijk als jeugdgravin en 
Remco Volker als jeugdgraaf ge-
presenteerd.

De jeugd van De Lutte werd 
vermaakt met scetches en veel 
muziek. De jeugd werd bezocht 
door Graaf Raymond van De Lutte 
met zijn adjudant Arjan en de 
prins van Losser.

Tijdens het jeugdhoogheden zeskamp mogen Elleke en Remco De Lutte en De Bosdûvel-
kes vertegenwoordigen.
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KERKELIJK	  NIEUWS	  LOCATIE	  DE	  LUTTE	  

Zondag	  27	  januari:	  	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Sem	  Kole	  en	  Roman	  Olde	  Nordkamp	  
	  
10.30	  uur	   	   :	  	  Schelpjesviering	  	  
	  
Woensdag	  30	  januari	  	  	  	  	  	  	   	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  1	  februari	  	  	  	  	   	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zaterdag	  2	  februari:	  
19.30	  uur	  	   	   :	  Carnavalsviering	  m.m.v.	  themakoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  I.	  Onland	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Elleke	  en	  Maartje	  Visschedijk	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  :	  Eurocollecte	  voor	  jongerenpastoraat	  en	  eigen	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  geloofsgemeenschap	  	  
	  
Zondag	  3	  februari:	  
09.00	  uur	  	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  N.	  Nijhuis	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  T.	  Volker	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Stan	  Loohuis	  en	  Sander	  Olde	  Rikkert	  
	  
Dinsdag	  5	  februari	  	   	   :	  19.00	  uur	  Rozenkrans	  
Woensdag	  6	  februari	  	  	  	  	   	   :	  19.00	  uur	  Eucharistieviering	  
Vrijdag	  8	  februari	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
	  
Zondag	  10	  februari:	  
09.00	  uur	   	   :	  Eucharistieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  H.	  Jacobs	  	  	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  E.	  Pross	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Coen	  en	  Bram	  Volker	  
	  
	  
Woensdag	  13	  februari	  Aswoensdag	  
19.00	  uur	   	   :	  Communieviering	  m.m.v.	  dames-‐	  en	  herenkoor	  
Voorganger	  	  	   :	  Pastor	  L.	  Ros	  
Lectrice	   	  	   :	  Mevr.	  M.	  Brookhuis	  
Misdienaars	   	  	  	  	  	  	  :	  Sven	  Grunder	  en	  Bart	  Leferink	  	  
Collecte	   	  	  	  	  	  	  :	  Eurocollecte	  voor	  eigen	  geloofsgemeenschap	  	  
	  
Vrijdag	  15	  februari	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   :	  08.30	  uur	  Communieviering	  
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Intenties	  
Zondag	  27	  januari:	  Fien	  Bosch-‐Wekking,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Antoon	  
Spitshuis,	  Hendrik	  Brookhuis,	  Frans	  Maseland,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  
Rikie	  Alink-‐Beernink,	  Diny	  Nijhuis-‐Aveskamp	  Joke	  en	  Jos,	  Dinie	  Morsink,	  
Ouders	  Geertshuis-‐Perrevoort.	  
	  
Jaargedachtenis:	  uit	  dankbaarheid	  ouders	  Swennenhuis-‐Koehorst,	  ouders	  Olde	  
Rikkert-‐Beernink,	  Johanna	  Kristen-‐Beld,	  Ouders	  Strikker-‐IJland,	  Tonny	  Tijhuis,	  
Gerard	  en	  Dientje	  Nijhuis-‐Nijhuis,	  Ouders	  Beernink-‐Leusenkamp,	  Ouders	  
Morsink-‐Hottenhuis,	  Ouders	  Westerik-‐Haarman,	  Jo	  Zents,	  	  
Rikie	  Benneker-‐Schasfoort.	  
	  
Zondag	  3	  februari:	  Bernard	  Sanderink,	  ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Bets	  Westerhof,	  
Frans	  Oude	  Elferink,	  Hendrik	  Brookhuis,	  Annie	  Scholten-‐oude	  Voshaar,	  
Rikie	  Alink-‐Beernink,	  Dinie	  Morsink,	  Jan	  Volker.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Johan	  Oude	  Egbrink	  (past.	  Geerdinkstraat),	  Ouders	  Grote	  
Beverborg-‐Frielink,	  Herman	  Koertshuis,	  Ouders	  Kuipers-‐Nijhuis,	  	  
Ouders	  Huisken-‐Reimer.	  
	  
Zondag	  10	  februari:	  Ouders	  en	  Zoon	  Maseland,	  Ouders	  Wonniger-‐Rolink,	  Ouders	  
olde	  Nordkamp-‐Welhuis,	  Jan	  Heijdens,	  Gerrit	  Nijhuis,	  Ouders	  Benneker-‐ter	  
Denge,	  Truus,	  Marietje	  en	  Trees,	  Frans	  Oude	  Elferink,	  Dinie	  Nijhuis-‐Aveskamp,	  
Dinie	  Morsink,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Roufs,	  Joop	  Willemsen,	  	  
Ouders	  Monnikhof-‐Ophuis.	  
	  
Jaargedachtenis:	  Lies	  Spitshuis-‐Schoppink,	  Ouders	  Nijhuis-‐Mulder,	  Truus	  Kristen-‐
Greftenhuis,	  Ouders	  Oosterbroek-‐Gosenshuis,	  Ouders	  Olde	  Riekerink-‐Siemerink,	  
Ouders	  Uit	  het	  Broek-‐Bolhaar,	  Jan	  Grunder,	  Herman	  Reimer,	  Ouders	  Pross-‐
Welhuis,	  Frans	  en	  Truus	  Wargers-‐Koekoek.	  
	  
Gedoopt:	  
Noor,	  dochter	  van	  Dennis	  Koop	  en	  Chantal	  Rikhof	  
Wies,	  dochter	  van	  Ruud	  Hampsink	  en	  Annemarie	  Scholten	  
Wij	  feliciteren	  de	  ouders	  met	  de	  doop	  van	  hun	  kind.	  
	  
Overleden:	  
Dinie	  Morsink,	  Beuningerstraat	  5.	  Op	  de	  leeftijd	  van	  100	  jaar.	  
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Pastor	  Praat:	  	  
De	  beste	  wensen	  voor	  2013!	  
Beste	  parochianen,	  gaarne	  groet	  ik	  u	  vanuit	  Tubbergen,	  waar	  ik	  thuis	  werk	  aan	  
mijn	  revalidatie	  na	  het	  herseninfarct,	  eind	  november	  j.l.	  	  Veel	  parochianen,	  zo	  
hoor	  ik,	  vragen	  zich	  af	  hoe	  het	  met	  mijn	  herstel	  zou	  gaan.	  Ik	  kan	  u	  zeggen	  dat	  het	  
goed	  gaat	  met	  mij,	  dat	  ik	  steeds	  meer	  aan	  kracht,	  energie	  terugwin	  en	  de	  dage-‐
lijkse	  dingen	  gewoon	  weer	  kan	  doen.	  Ik	  ben	  nu	  vooral	  bezig	  met	  het	  oefenen	  van	  
de	  kracht	  en	  motoriek	  in	  mijn	  linkerarm/hand	  en	  oefen	  in	  het	  spreken.	  Ik	  merk	  
ook	  dat	  mijn	  mond	  steeds	  beter	  bijtrekt	  en	  ik	  voor	  u	  al	  weer	  aardig	  toonbaar	  
ben,	  het	  oog	  wil	  tenslotte	  ook	  wat.	  Ik	  loop	  al	  weer	  aardig	  goed,	  ga	  weer	  zwem-‐
men	  en	  oefen	  in	  de	  fitnesszaal.	  Ik	  krijg	  wekelijks	  ergotherapie	  en	  logopedie.	  	  De	  
vooruitzichten	  op	  goed	  herstel	  zijn	  dus	  goed,	  maar	  het	  duurt	  nog	  wel	  enkele	  
weken	  eer	  ik	  weer	  aan	  het	  werk	  kan.	  Alles	  gaat	  bij	  mij	  nu	  in	  een	  wat	  lagere	  
versnelling,	  maar	  het	  komt	  wel	  weer.	  De	  afgelopen	  weken	  heb	  ik	  thuis,	  in	  
huiselijke	  kring,	  kunnen	  genieten	  van	  de	  feestdagen	  in	  mijn	  gezin.	  We	  waren	  
allemaal	  dankbaar	  dat	  ik	  er	  uiteindelijk	  zo	  goed	  doorgekomen.	  Ik	  ben	  God	  
dankbaar	  dat	  Hij	  zoveel	  lieve	  mensen	  op	  mijn	  pad	  heeft	  gestuurd	  om	  mij	  helpen	  
en	  te	  ondersteunen.	  Dankbaar	  dat	  zoveel	  mensen	  uit	  de	  parochie	  en	  daarbuiten	  
met	  ons	  meeleven,	  kaarten	  en	  mails	  sturen,	  even	  informeren,	  bellen,	  	  bloemen	  
en	  andere	  gaven	  bezorgden.	  Het	  is	  echt	  ontroerend	  om	  te	  ervaren	  dat	  je	  door	  
zoveel	  mensen	  wordt	  gedragen.	  Graag	  wil	  ik	  u	  daarvoor	  hartelijk	  danken.	  Dat	  
heeft	  zeker	  bijgedragen	  aan	  een	  succesvol	  	  herstel!	  Evenals	  de	  vele	  gebeden	  en	  
de	  vele	  kaarsen	  die	  voor	  ons	  hebben	  gebrand.	  Toen	  aan	  het	  eind	  van	  Tweede	  
Kerstdag	  onze	  gehandicapte	  zoon	  Ruben	  tegen	  mij	  zei:	  “Pa,	  nu	  weet	  ik	  hoe	  rijk	  ik	  
ben!”,	  schoot	  ik	  van	  binnen	  even	  vol,	  maar	  was	  dankbaar	  dat	  juist	  hij	  verwoord-‐
de	  wat	  wij	  allen	  de	  afgelopen	  weken	  zo	  intens	  hadden	  ervaren.	  Dankbaar	  voor	  
het	  nieuwe	  leven	  dat	  ons	  is	  geschonken,	  nieuwe	  toekomst	  na	  donkere	  dagen,	  
dankbaar	  dat	  wij	  zoveel	  warmte	  in	  ons	  gezin	  mogen	  ervaren.	  	  Mede	  namens	  mijn	  
echtgenote	  Elly,	  wens	  ik	  u	  alle	  goeds	  en	  Gods	  Zegen	  voor	  2013,	  voor	  u	  
persoonlijk	  en	  voor	  heel	  de	  parochie.	  Nogmaals	  dank	  voor	  uw	  meeleven	  en	  
belangstelling,	  op	  welke	  wijze	  ook,	  en	  tot	  ziens	  medio	  2013!	  	  

Pastor	  Jan	  Kerkhof	  Jonkman	  
	  
Kerkradio	  
Parochianen,	  die	  de	  kerkdiensten	  graag	  via	  de	  kerkradio	  willen	  volgen,	  	  
en	  daar	  het	  weekend	  kerkboekje	  bij	  willen,	  dan	  kan	  dat.	  
Diegene,	  die	  dit	  graag	  willen,	  kunnen	  dit	  zowel	  telefonisch	  als	  schriftelijk	  
doorgeven	  aan	  het	  parochiecentrum.	  De	  boekjes	  worden	  dan	  eens	  in	  de	  6	  weken	  
bij	  u	  thuisbezorgt.	  Parochiecentrum,	  tel.	  55120	  
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Jaarcijfers	  
Het	  afgelopen	  jaar	  2012	  zijn	  30	  parochianen/dorpsgenoten	  overleden	  en	  hebben	  
we	  van	  hen	  afscheid	  moeten	  nemen	  vanuit	  onze	  Plechelmuskerk.	  Een	  groot	  
aantal	  in	  vergelijking	  met	  jaar	  2011	  waarin	  we	  18	  overledenen	  telden,	  maar	  het	  
leven	  gaat	  verder.	  In	  2012	  werden	  29	  kleine	  kinderen	  door	  het	  doopsel	  in	  onze	  
geloofsgemeenschap	  opgenomen	  en	  in	  2012	  waren	  dit	  er	  31.	  Het	  aantal	  
huwelijksvieringen	  in	  onze	  kerk	  bleef	  in	  2012	  beperkt	  tot	  5	  terwijl	  we	  in	  het	  jaar	  
daarvoor	  11	  bruidsparen	  mochten	  verwelkomen	  in	  onze	  fraaie	  kerk.	  Wat	  zal	  het	  
nieuwe	  jaar	  ons	  brengen??	  Als	  locatieraad	  wensen	  we	  in	  ieder	  geval	  alle	  
parochianen	  en	  dorpsgenoten	  veel	  geluk	  en	  voorspoed	  in	  2013!	  
	  
Oliebollenaktie	  
Op	  oudejaarsdag	  31	  december	  werd	  weer	  de	  traditionele	  oliebollenaktie	  
gehouden	  voor	  het	  parochiecentrum	  en	  succesvol	  afgesloten.	  Er	  waren	  eerst	  wat	  
“aanloopproblemen”	  omdat	  het	  nog	  te	  koude	  bakmeel	  niet	  wilde	  rijzen	  zodat	  er	  
nog	  geen	  “begin-‐voorraad”	  was	  voordat	  rond	  half	  9	  de	  verkoop	  begon.	  Er	  
ontstond	  toen	  een	  rij	  wachtenden	  maar	  de	  sfeer	  bleef	  goed	  en	  na	  het	  hoge	  
bezoek	  van	  de	  burgemeester	  en	  graaf	  Raymond	  verliep	  de	  verkoop	  vlot.	  Meer	  
dan	  3000	  oliebollen	  werden	  er	  gebakken	  en	  verkocht	  met	  als	  positief	  resultaat	  
een	  netto-‐opbrengst	  van	  1170	  	  euro!	  De	  opbrengst	  hiervan	  is	  bestemd	  voor	  het	  
onderhoud	  van	  ons	  mooie	  kerkenbos.	  Een	  goed	  doel	  om	  je	  daarvoor	  in	  te	  zetten	  
en	  daarom	  alle	  kopers	  en	  help(st)ers	  	  aan	  deze	  actie:	  bedankt!	  	  
En	  ….	  Tot	  volgend	  jaar!	  
	  
Voor	  de	  Voedselbank:	  s.v.p.	  etenswaren	  meebrengen!	  	  
We	  zijn	  inmiddels	  in	  onze	  parochie	  begonnen	  met	  de	  inzameling	  voor	  de	  
Voedselbank,	  de	  organisatie	  die	  ook	  in	  ons	  gebied	  mensen	  helpt.	  En	  dat	  
inzamelen	  willen	  we	  twee	  keer	  in	  het	  jaar	  doen.	  U	  wordt	  verzocht	  om	  in	  een	  
bepaald	  weekend,	  houdbaar	  voedsel	  mee	  te	  nemen	  naar	  de	  kerk	  als	  daar	  een	  
liturgische	  viering	  is.	  	  Dat	  kan	  dan	  achter	  in	  de	  kerk	  worden	  neergelegd.	  	  
Welke	  producten	  zijn	  welkom?	  Vooral	  noodzakelijk	  dagelijks	  voedsel	  zoals:	  
blikken	  groenten,	  soep	  of	  fruit,	  jam,	  koffie,	  thee,	  rijst,	  pasta’s.	  Maar	  ook	  
wasmiddelen,	  zeep	  en	  shampoo.	  We	  willen	  er	  in	  onze	  kerk	  mee	  beginnen,	  
zondag	  10	  februari,	  voor	  (of	  na)	  de	  viering	  van	  09.00	  uur.	  Misschien	  is	  het	  even	  
wennen,	  deze	  heel	  directe	  manier	  om	  mensen	  in	  onze	  eigen	  omgeving	  te	  helpen.	  
Maar,	  overwin	  u	  zelf,	  als	  dat	  al	  nodig	  mocht	  zijn.	  	  	  
We	  hopen	  op	  een	  royale	  inbreng	  
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Afscheid	  bestuursleden	  Lumen	  Christi	  
De	  bestuursleden	  Gerard	  Bult	  en	  Gerard	  Krabbe	  hebben	  per	  1	  januari	  j.l.	  
afscheid	  genomen	  als	  lid	  van	  het	  Parochiebestuur	  Lumen	  Christi.	  Gedurende	  een	  
lange	  periode	  hebben	  beide	  heren	  zich	  op	  een	  uitstekende	  wijze	  ingezet	  voor	  
Lumen	  Christi.	  Gerard	  Bult	  op	  het	  terrein	  van	  diaconie	  en	  Gerard	  Krabbe	  als	  
portefeuillehouder	  voor	  het	  onroerend	  goed.	  Wij	  zijn	  beide	  heren	  dankbaar	  voor	  
de	  vele	  werkzaamheden,	  die	  zij	  voor	  Lumen	  Christi	  hebben	  verricht.	  
Parochiebestuur	  Lumen	  Christi	  
	  
Kerstpakkettenactie	  tegen	  stille	  armoede	  zeer	  geslaagd.	  
De	  actie	  “Kerstpakketten	  tegen	  stille	  armoede”	  die	  in	  de	  2e	  helft	  van	  december	  
in	  Twente	  is	  gevoerd	  is	  weer	  zeer	  geslaagd.	  Voor	  het	  7e	  achtereenvolgende	  jaar	  
kunnen	  de	  vrijwilligers,	  die	  de	  actie	  uitvoerden,	  met	  een	  voldaan	  gevoel	  
terugkijken.	  Op	  de	  dagen	  vóór	  Kerst	  en	  de	  dagen	  tussen	  Kerst	  en	  Oud	  en	  Nieuw	  
zijn	  op	  ruim	  50	  actieadressen	  in	  Twente	  door	  particulieren	  en	  bedrijven	  (delen	  
van)	  Kerstpakketten	  en	  “gewone”	  levensmiddelen	  aangeboden.	  	  Door	  de	  
vrijwilligers	  zijn,	  uit	  het	  enorme	  en	  zeer	  diverse	  aanbod,	  bijna	  800	  
kerstpakketten	  samengesteld.	  	  
Die	  pakketten	  zijn	  op	  22	  en	  29	  december	  door	  Twentse	  humanitaire	  instellingen	  
opgehaald.	  	  Vrijwilligers	  van	  deze	  instellingen	  hebben	  de	  pakketten	  vervolgens	  
bezorgd	  bij	  cliënten	  van	  die	  instellingen.	  Het	  slagen	  van	  de	  actie	  werd	  dit	  jaar	  
mede	  mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  aantal	  financiële	  giften	  van	  particulieren	  en	  
bedrijven.	  Het	  verzamelen	  en	  opnieuw	  verpakken	  was	  alleen	  mogelijk	  door	  de	  
inzet	  van	  ruim	  75	  vrijwilligers	  waaronder	  4	  1e	  jaars	  leerlingen	  van	  het	  voortgezet	  
onderwijs.	  Zij	  liepen	  bij	  ons	  de	  verplichte	  “Maatschappelijke	  stage	  
	  
Parochiële	  Caritas	  Instelling	  Oost	  Nederland	  
Informatie	  Caritas:	  tel.	  06-‐34	  36	  16	  91	  of	  www.caritaslumenchristi.nl	  
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl	  /	  voorzitter@caritaslumenchristi.nl	  
	  
Pastor	  Praat	  
	  

Secretariaat	  Locatie;	  De	  Lutte,	  Plechelmusstraat7,7587	  AL,	  De	  Lutte	  
Tel	  0541-‐55	  12	  03	  	  Email	  delutte@lumenchristi.nl	  

Openingstijden;	  dinsdag	  	  t/m	  vrijdag	  van	  	  	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  10.30	  uur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  woensdagavond	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   19.30	  –	  20.30	  uur	  

Voor	  informatie	  kerkelijk	  huwelijk,	  ziekenbezoek	  pastores,	  ziekenzalving-‐
ziekenzegening	  is	  informatie	  te	  vinden	  op	  www.Lumenchristi.nl	  of	  
	  tel.	  0541-‐35	  35	  51	  	  (maandag	  t/m	  vrijdag	  	  	  	  	  	  9.00	  –	  11.30	  uur)	  

Voor	  telefoonnummers	  en	  email	  adressen	  leden	  Pastoresteam	  www.lumenchristi.nl.	  
Voor	  dringende	  pastorale	  hulp	  buiten	  kantooruren	  06-‐57940901	  
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Voor al uw
Carnavalskleding

kielen
kostuums

pruiken
hoeden

accessoires

Tegen inlevering van deze waardebon
gratis busje haarspray

t.w.v. € 1,50

(zolang de voorraad strekt en max. 1 bon per klant)

Dorpstraat 41, De Lutte tel. 0541-552647

Ook voor grotere groepen tegen speciale prijzen



Dorpstraat 41 7587 AB  De Lutte

Tel.: 0541 - 552647, Fax: 0541 - 552674

Dorpstraat 17 - 7587 AA De Lutte - 0541-516639

Dorpstraat 7 - 7587 AA De Lutte - 0541-551230 

BEAUTY STUDIO

Dorpstraat  15  De Lutte
T      0541 -  55 15 59
M    06  22 96 53 28
E      gonnie0001@hotmail.com

wellness       visagie       schoonheids- en pedicuresalon
       nagelstyliste       parfumerie       bijoux       cadeaus 

. .
. ..


